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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 09 
Rady města Králíky 

  konané 27.02.2017  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. 
Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 

 
RM/2017/09/088: RM schvaluje záměr pronájmu prostorů sloužících podnikání 

v přízemí stavby občanské vybavenosti čp. 274, která je součástí pozemku 
st. p. č. 153/1 v k. ú. Králíky, předmět podnikání a účel pronájmu – prodejna 
ovoce a zeleniny, za minimální nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok, a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání.  
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2017/09/089: RM schvaluje dodatek č. 4 dohody o přičlenění honebních 

pozemků ze dne 10.03.2003 uzavřené mezi městem Králíky a Honebním 
společenstvem Králíky, IČO 71159932, sídlem Husova 452, 561 69 Králíky, 
týkající se nového vymezení předmětu dohody, tj. snížení výměry 
přičleněných pozemků na 122,8868 ha a snížení roční úhrady na částku 
1.229 Kč, ostatní body dohody se nemění. 
zodpovědný: MO  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2017/09/090: RM bere na vědomí škodní událost ze dne 07.12.2016 

nahlášenou paní J. Š., Králíky. Město Králíky za vzniklou škodu nenese 
odpovědnost, jelikož místní komunikace byla řádně ošetřena posypem, 
nebyla závada ve schůdnosti komunikace. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/09/091: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 4444/17/PA přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Úřadu práce ČR a rozpočtové opatření číslo 17-
8 přidělené na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a 
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tělovýchovy ČR, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 663.820,20 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/09/092: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, mezi Pardubickým 
krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice a městem Králíky, 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, v předloženém znění. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/09/093: RM schvaluje nabytí účelově určeného finančního daru ve 
výši 2.000 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Králíky 
od dárce Mgr. Jana Obrová, 561 69 Králíky, Velké náměstí 3, IČ 66306884. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/09/094: RM schvaluje nabytí účelově určeného finančního daru ve 
výši 2.000 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Králíky 
od dárce PhDr. Pavel PĚNKAVA, 15400 Praha - Slivenec, Granátová 558/48, 
IČ 12620955. 
zodpovědný: odbor OS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

RM/2017/09/095: RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Králíky na rok 2017 dle předloženého návrhu. 
zodpovědný: odbor OS, na vědomí finanční odbor a Základní umělecká škola 
Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

RM/2017/09/096: Rada města schvaluje obsah Výzvy k podávání žádostí o 
podporu z rozpočtu města Králíky registrovaným poskytovatelům 
sociálních služeb a ukládá vedoucímu odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví výzvu zveřejnit prostřednictvím zpravodaje města, na 
webových stránkách města a na úřední desce.  
zodpovědný: odbor SVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Denisa Černohousová 
 
 
 
 
 
 
 

……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


